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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Syari’at Islam memerintahkan manusia agar saling tolong menolong. 

Allah berfirman:  

  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”(Qs. Al-Maidah: 2)1. 

Tolong menolong bisa berbentuk pemberian barang dan bisa juga 

berbentuk pinjaman. Salah satu bentuk pertolongan adalah melepaskan kesulitan 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan cara memberikan 

pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak 

mulia dan terpuji, karena berarti melepaskan kesusahan orang lain. Islam 

mengajarkan prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan. Rasulullah Saw., 

bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah: 

 ه)روا َمْن نَ فََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّنْ يَا نَ فََّس اهلُل َعْنُو ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم الِقيَاَمةِ 
 (١٥.مسلم/ص

  

                                                                 
1
 Soenarjo, dkk, 1971, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag. RI, Jakarta, hlm. 157. 
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“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari 

kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan di 

hari kiamat”. 

Praktek tolong-menolong bisa dilakukan secara lembaga dan bisa juga 

secara individu. Diantara lembaga yang menyelenggarakan praktek pinjaman 

adalah bank. Bank secara umum ada lembaga bank konvensional dan lembaga 

bank syariah. Bank syari’ah merupakan salah satu instrument yang digunakan 

untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem 

ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian keseluruhan dari sistem sosial. 

Oleh karena itu, keberadaannya dipandang sebagai konteks keseluruhan 

keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan2. 

Salah satu kegiatan Bank Syari’ah adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan3. Kegiatan ini 

dilakukan salah satunya oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung 

melakukan kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil. Pembiayaan adalah penyediaan 

                                                                 
2
 Muhammad, 2009, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta,   

hlm. 2. 
3
 Faturrahman Djamil, 2012, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm. 40. 
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dana atau tagihan yang dipersamakan salah satunya berupa transaksi jual-beli 

dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna4. 

Lembaga Keuangan Syariah jika pembiayaan yang disalurkan mengalami 

kemacetan, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelamatan 

pembiayaan tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu 

penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka bentuknya bisa dengan 

menambah jumlah pembiayaan atau dengan memperpanjang jangka waktunya. 

Namun jika memang tidak dapat diselamatkam kembali, maka tindakan terakhir 

bagi lembaga keuangan adalah melelang barang jaminan yang telah dijaminkan 

oleh nasabah5. 

Penelitian ini didasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh penulis di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. Ada 

berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri, 

salah satunya adalah jenis produk pembiayaan produktif dan pembiayaan 

konsumtif6. Adapun pembiayaan yang diteliti oleh penulis adalah produk 

pembiayaan Produktif. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang ditunjukkan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas atau untuk peningkatan 

usaha seperti usaha produksi, perdagangan maupun investasi7. 

                                                                 
4
 Afnil Guza, 2008, Undang-undang Perbankan Syariah, Asa Mandiri, Jakarta, hlm. 57. 

5
 Hasil Wawancara dengan Dicky Permadi, Bagian Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri  

KCP Ujungberung, tanggal 03 Januari 2013, jam. 10-12 WIB. 

6
 Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau jenis 

pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. 
7
 Adiwarman Karim, 2010, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 224. 
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Proses angsuran di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: pihak 

bank menerapkan berdasarkan Anuitas yaitu pokok yang dibayarkan semakin 

lama semakin besar sedangkan marginnya semakin lama semakin kecil. Namun 

yang terlihat adalah angsurannya tetap. Misalnya Bank memberikan pinjaman 

kepada nasabah sebesar Rp. 12.000.000,- dan Margin sebesar 12 % jadi jumlah 

yang harus dibayar Rp. 13.800.000,- dengan angsuran per bulan Rp. 920.000,- 

dengan barang jaminan utama berupa usaha warung yang sedang dijalani dan 

jaminan tambahan berupa BPKB Motor, dengan jangka waktu 1 tahun dan setelah 

di Restrukturisasi jangka waktu berubah yang tadinya 1 tahun atau 12 bulan 

menjadi 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. 

 Pada bulan ke 9 Nasabah di Restrukturisasi karena benar-benar tidak bisa 

membayar/pailit segala cara sudah dilakukan yang pada  akhirnya barang jaminan 

nasabah dilelang dijual oleh pihak Bank dimana apabila hasil penjualan melebihi 

sisa hutang maka Lembaga Keuangan Syariah mengembalikan sisanya kepada 

nasabah, sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 

hutang tetap menjadi hutang nasabah8. 

Jika lebih diperhatikan ada kesenjangan antara materi dan prakteknya 

dimana seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, 

sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit,  

maka segala bentuk tindakan hukumnya tidak sah9.  

                                                                 
8
 Hasil Wawancara dengan Dicky Permadi, Bagian Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri 

KCP Ujungberung, tanggal 03 Januari 2013, jam. 10-12 WIB. 

9
 Nasrun Haroen, 2007,  Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 193. 
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Adapun ketentuan tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah 

yang tidak mampu membayar dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah. 

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari utang maka sisa utang tetap menjadi 
utang nasabah. 

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 

membebaskannya10.  
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk untuk 

membahasnya dalam bentuk Skripsi sebagai penyelesaian Tugas akhir Studi S1 di 

Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung seharusnya nasabah yang dikatakan pailit/benar-benar tidak bisa 

melunasi sisa utangnya, meskipun ia sudah dinyatakan pailit dan barangnya sudah 

dilelang, sebaiknya pihak Lembaga Keuangan Syariah membebaskannya. 

Senyatanya pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung tetap menagihnya, nasabah harus melunasi sisa utangnya padahal 

seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga 

apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit,  maka 

segala bentuk tindakan hukumnya tidak sah. Begitu juga dalam Fatwa DSN No. 

                                                                 
10

 Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. 
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47/DSN-MUI/II/2005 point e yaitu apabila nasabah tidak mampu membayar sisa 

utangnya, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskannya. 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat ditarik beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa latar belakang dilakukannya lelang barang jaminan terhadap Nasabah 

yang mengalami pailit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung ? 

2. Bagaimana mekanisme restrukturisai utang melalui lelang barang jaminan 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung ? 

3. Bagaimana Kesesuaian antara Restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 47 

Point e tentang apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka 

LKS dapat membebaskannya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui latar belakang dilakukannya lelang barang jaminan terhadap 

Nasabah yang mengalami pailit di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujungberung Bandung. 

2. Mengetahui mekanisme restrukturisasi utang melalui lelang barang 

jaminan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung. 
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3. Mengetahui Kesesuaian antara restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN MUI 

No. 47 Point e tentang apabila nasabah tidak mampu membayar sisa 

utangnya maka LKS dapat membebaskannya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam usaha mengembangkan dan memperkaya akan teori Perbankan 

syariah. 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Akademisi. Memberikan sekaligus menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis mengenai Restrukturisasi utang melalui 

lelang barang jaminan. Beserta permasalahan yang ada. 

b. Perusahaan. Memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak-

pihak terkait,  kepada Bank Syariah Mandiri Ujungberung. 

c. Peneliti. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan perbandingan bagi pihak 

lain antara teori dengan kenyataan dan untuk menambah pengetahuan 

bagi pihak lain khususnya calon nasabah yang akan mengajukan  

Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan proses pelaksanaanya seperti 

apa. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Allah Swt., menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, 

supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan 

kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, 

bercocok tanam, perusahaan, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun 

untuk kemaslahatan umum11. 

Secara historis perjalanan kehidupan manusia, masalah utang piutang 

sudah ada sejak zaman dahulu dan akan terus ada selama umat manusia ada. Hal 

ini karena dinamika kehidupan manusia menuntut adanya interaksi antara yang 

Adakalanya proses yang dihadapi berjalan mulus, mudah dan menguntungkan, 

tetapi terkadang sebaliknya, bahkan mengalami “kerugian” baik skalanya bersifat 

individu, masyarakat atau negara. Sehingga realitas sosial dimana pun menilai 

utang piutang sebagai suatu kewajaran. 

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan transaksi 

utang piutang di antara sesama manusia. Adapun beberapa prinsip etika bagi 

orang yang berpiutang adalah: 

1. Menepati janji 

Apabila telah diperjanjikan utang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah 

ditepati dan pihak yang berutang perlu menyelesaikan utangnya menurut 

                                                                 
11

 Sulaiman Rasyid, 2001, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 278.  

satu dengan yang lainnya dengan tingkat tantangan dan rintangan yang berbeda. 
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perjanjian itu. “Menepati janji adalah wajib bagi setiap orang yang 

bertanggung jawab terhadap janji-janjinya”(Qs. Al-Isra: 34)12. 

2. Menyegerakan pembayaran utang. 

3. Di larang menunda-nunda pembayaran hutang. Berdasarkan hadist Rasul yang 

berbunyi: 

 َمْطُل الَغِِنِّ ظُْلمٌ  َعْن َأِِب ُىرَيْ رََة َرِضَي اهلُل َعْنُو : َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعلَْيِو َوَسلََّم قَاَل:
 أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليِّ فَ ْليَْتَبُع )رواه البخارى(  ِإَذا وَ 

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw., bersabda, Penundaan 
pembayaran utang bagi orang yang kaya adalah kezaliman. Karenanya 

apabila hutang mu dialihkan darimu kepada orang yang kaya, maka kamu 
harus menyetujuinya”13. 

4. Melarang menunda-nunda pembayaran utang. 

5. Lapang dada ketika membayar hutang. 

6. Tolong menolong dan memberi kemudahan. 

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan 

kesulitannya yang diterima oleh orang lain. Islam menilai termasuk akhlak 

mulia/terpuji14. 

Islam mengakui dan membolehkan utang piutang, walaupun kebolehan 

tersebut ditekankan kepada kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera 

mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang di anggap 

sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu. Itu semua 

dilandasi oleh keyakinan bahwa dalam utang piutang terdapat unsur saling tolong 

menolong (ta’awun) dan tidak boleh berlaku dzalim. 

                                                                 
12

 Soenarjo, dkk., 1971, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag. RI., Jakarta, hlm. 285. 
13

 Ahmad Mudjab Mahali, Ahmad Rodli Hasbullah, 2004, Hadis-Hadis Muttafaq’ Alaih Bagian 

Munakahat dan Mu’amalat, Kencana, Jakarta, hlm. 108. 
14

 Faturrahman Djamil, 2012, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta, 

Sinar Grafika, hlm. 78. 
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Ketika seseorang mengadakan perjanjian utang piutang, maka didalamnya 

menimbulkan suatu akibat hukum yang mana pihak yang mengadakan perjanjian 

tersebut terikat oleh suatu hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi merupakan perjanjian yang telah terbentuk kemudian dilaksanakan 

oleh para pihak15. Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat 

melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur 

(disomatie)16.  

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ujungberung Bandung. 

Dimana Nasabah meminjam uang  kepada bank kemudian bank memberikannya 

dengan syarat harus ada jaminan dari pihak nasabah, ketika nasabah sudah 

dilakukan Restrukturisasi maka nasabah belum bisa membayar juga maka barang 

jaminannya dilelang dan dijual oleh pihak bank dimana kalau lebih maka 

dikembalikan lagi ke nasabah, sebaliknya kalau kurang maka nasabah harus tetap 

membayar kepada bank karena itu merupakan utang17. 

Utang piutang atau kredit dalam istilah lembaga keuangan, merupakan 

suatu tanggungan yang harus di bayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli 

maupun pinjam meminjam. Kredit bisa terjadi pada seseorang yang meminjam 

uang ke bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar secara 

                                                                 
15

 Edy Widodo dan Untung Hendy, 2005, Mengapa memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia. 

Jakarta, hlm. 70. 
16

 Dewi Nurul Musjtari, 2012, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama 

Fublishing, Yogyakarta, hlm. 186. 
17

 Hasil Wawancara dengan Dicky Permadi, Bagian Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri 

KCP Ujungberung, tanggal 03 Januari 2013, jam. 10-12 WIB. 
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berangsur-angsur, ada yang di bayar tiap hari, mingguan dan ada pula yang di 

bayar satu kali sebulan18. 

Pada kehidupan sehari-hari, seringkali yang berutang (debitur) lalai 

memenuhi utang (kewajibannya) kepada kreditur. Adapun kelalaian (wanprestasi) 

yang berutang (debitur) tersebut terkadang disebabkan oleh keadaan sulit yang 

mengakibatkan debitur tidak dapat membayar utangnya. Dalam hal ini debitur 

membutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. 

Menghadapi situasi ini, maka hukum telah menyiapkan pintu darurat untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut dengan dua cara yaitu dengan cara 

penyelamatan pembiayaan seperti penundaan pembayaran dan dengan cara 

kepailitan.  

Kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, karena 

keadaan tidak mampu membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit 

akan kehilangan hak pengusaan atas harta bendanya dan akan diserahkan 

pengusaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan 

yang ditunjuk19. 

ْعنَا َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعْن َاِب َبْكرِْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن   َاِبْ ُىرَيْ رََة َرِضَي اهلُل تَ َعاََل قَاَل َسَِ
 ِبِو ِمْن َغْْيِِه )متفق عليو( َعلَْيِو َوَسلََّم يَ ُقْوُل َمْن اََداَرَك َماَلُو بَِعْيِنِو َعْن رَُجل َقْد اَفْ َلَس فَ ُهوَ 

“Dari Abu Bakar bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah r.a. beliau 
berkata:Kami mendengar Rasulullah Saw., bersabda: Barang siapa yang 

mendapati hartanya seutuhnya pada seseorang yang sudah bangkrut 

                                                                 
18

 Hendi Suhendi, 2005, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 229. 
19

 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 

159. 
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(failit), maka dialah yang lebih berhak terhadap barang itu daripada orang 

lain”20.       

Secara etimologi, at-taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam 

hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan yang terlilit oleh utang. Dalam 

bahasa fiqh, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas (berarti tidak memiliki 

harta/fulus), sedang orang yang mengalami pailit disebut pailit dan putusan hakim 

yang menetapkan bahwa seseorang jatuh pailit disebut taflis21.  Secara 

terminologi, at-taflis (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan 

Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. 

Seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, 

sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, 

maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan telah sah. Sebaliknya, apabila 

yang berutang itu telah dinyatakan jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya 

untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu 

akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya utang, dan hakim 

juga berhak menjadikannya di bawah pengampuan, serta hakim berhak 

menahannya22. 

Contoh Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung. Nasabah benar-benar tidak bisa membayar/pailit segala 

cara sudah dilakukan yang pada  akhirnya barang Jaminan Nasabah dilelang dijual 

oleh pihak Bank dimana apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka 

Lembaga Keuangan Syariah mengembalikan sisanya kepada Nasabah, sebaliknya 

                                                                 
20

 Abubakar Muhammad, 1995, Terjemahan Subulus Salam III, Al-Ikhlas, Surabaya-Indonesia, 

hlm. 186. 
21

 Nasrun Haroen, 2007, Fiqh Muamalah. Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 191. 
22

 Ibid., hlm. 193. 
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apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi 

hutang nasabah dan apabila nasabah tidak mampu membayar walaupun nasabah 

benar-benar tidak mampu membayar sisa hutangnya dikarnakan usahanya 

bangkrut, rumahnya kebakaran, keluargapun tidak ada maka nasabah tetap harus 

membayarnya walaupun nasabah itu telah dinyatakan pailit23. 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam 

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain 

melalui proses: 

a. Penjadwalan Kembali (Resheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu perubabahan sebagian atau 

seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, 

jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak 

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 

c. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan 

tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank. 

2) Konversi akad pembiayaan. 

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah. 
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 Hasil Wawancara dengan Dicky Permadi, Bagian Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri 

KCP Ujungberung, tanggal 03 Januari 2013, jam. 10-12 WIB. 
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4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah24. 

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Murabahah di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung hal pertama 

yang dilakukan adalah nasabah bisa datang langsung ke bank yang diinginkan 

nasabah. Jika nasabah langsung ke bank maka nasabah langsung mengajukan 

permohonan pembiayaan, kemudian pihak bank menjelaskan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan produk Pembiayaan. 

Nasabah dikatakan pailit/tidak punya apa-apa hanya berdasarkan ketetapan 

hakim dan seharusnya pihak Bank membebaskannya karena hakim berhak 

melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya/sisa utang 

pembayarannya. 

 

F. Langkah-langkahPenelitian 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiyah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penentuan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriftif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, 

memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi 

                                                                 
24

 Faturrahman Djamil, 2012, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta, 

Sinar Grafika, hlm. 84. 
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keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, 

kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan25. 

Dalam hal ini, peneliti menggambarkan serta mengungkapkan tentang 

Latar belakang dilakukannya lelang barang jaminan terhadap nasabah yang 

mengalami pailit, mekanisme restrukturisasi utang melalui lelang barang jaminan 

dan Kesesuaian antara restrukturisasi utang di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Ujungberung Bandung dengan fatwa DSN No.47 secara 

sistematis dari hasil pengamatan secara langsung melalui magang dan wawancara.  

2. Lokasi dan Waktu Kegiatan  

Untuk mendapatkan data-data yang kongkrit menyempurnakan hasil 

penelitian, peneliti melakukan pengamatan, wawancara (interview) dan magang di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.  Tepatnya di Ruko 

Bandung Timur Plaza Blok A No. 12-15 Jl. A. H. Nasution No. 46A Ujungberung 

Bandung 40600.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek 

penelitian memperoleh data serta fakta yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan keberadaannya. Sesuai dengan jenis data yang telah 

ditentukan, sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri 

dari sumber data primer dan sumber sekunder, yaitu: 

 

 

 

                                                                 
25

 Cik Hasan Bisri, 2001, Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu 

Agama Islam, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarrta, hlm. 57. 
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a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya26. 

Dalam hal ini sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya, sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai 

referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari arsip-arsip, dokumen dari 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung serta 

berbagai sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

penulis teliti serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dianalisis seperti buku tentang Bank Syari’ah dari teori ke praktik karya Muh. 

Syafi’i Antonio, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Karya 

Faturrahman Djamil, Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, Fiqh Perbankan 

Syariah karya Atang Abd. Hakim dan yang lainnya. 

4. Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan tehnik wawancara 

(interview), observasi, serta studi kepustakaan. Jenis data yang didapatkan dari 

lokasi penelitian diantaranya mengenai: 

a. Latar belakang dilakukannya lelang barang jaminan terhadap nasabah 

yang mengalami pailit. 

                                                                 
26

 Marzuki, 2005, Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial) , Ekonisia, 

Jakarta, hlm. 60. 
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b. Mekanisme restrukturisasi utang melalui lelang barang jaminan pada 

pembiayaan mikro murabahah. 

c. Kesesuaian antara restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 47 Point e 

tentang apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS 

dapat membebaskannya. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap, maka peneliti menggunakan instrument sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu tahapan pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian, pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

kondisi dan fenomena yang diteliti supaya memperoleh data yang diharapkan 

dan mengetahui lebih jauh tentang restrukturisasi utang melalui lelang barang 

jaminan dalam pembiayaan mikro murabahah. 

b. Wawancara  (Interview) 

Wawancara (Interview) merupakan suatu bentuk informasi bentuk verbal yang 

dimaksudkan untuk mendapatan data dan informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab secara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Ujungberung Bandung tentang Pembiayaan Bermasalah 

yang terkait dengan prosedur pelaksanaan, tujuan, pengendalian, resiko, 

prinsip-prinsip pembiayaan, Restrukturisasi utang melalui lelang barang 
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jaminan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung27. 

c. Kepustakaan 

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan 

meneliti sebagai bahan acuan bagi penulis dalam dalam mengKesesuaiankan 

data empirik dengan data-data dan teori-teori atau buku-buku  yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Teknik ini penulis gunakan sebagai sarana untuk 

mengumpulkan teori-teori ilmu yang ada hubungannya dengan restrukturisasi 

utang melalui lelang barang jaminan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujungberung Bandung.  

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan 

klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang spesifik 

tentang hubungan antar peubah. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan di analisis. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

pihak yang bersangkutan dalam pihak pembiayaan. 

b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari nara sumber. 

c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan 

masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. 
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